
WIJ STAAN OP 
TWEE LOCATIES 
Op het Regentesseplein vindt u 
onze buzzbus en alle deel nemende 
partijen. Daarnaast sluiten wij 
aan bij Festival Fruit! op het 
Abrikozenplein. Daar staan wij 
als stadsdeel met een rode Piaggo 
en Hou van je Huis. 

HALLO BUURTJES! 
 Ik ga naar de 
  Buzzbus om 

mijn idee voor de 
buurt in te dienen. 

Zie ik jullie daar?

- Raamposter -

ZATERDAG 10 JUNI VAN 11.00 TOT 16.00 UUR:
REGENTESSEPLEIN + SPREEKUUR WETHOUDER  
EN ABRIKOZENPLEIN TIJDENS FESTIVAL FRUIT!

Segbroek maakt uw ideeën mogelijk

GA IN GESPREK MET DE STADSDEELWETHOUDER
Buzzbus Segbroek staat in uw wijk op zaterdag 10 juni 2017

We gaan weer de wijk in! Vorig jaar waren wij ook 
al met onze rode dubbeldekker op pad. Ruim 100 
bewoners kwamen met vragen, ideeën en tips 
en die zijn allemaal in behandeling genomen. 
Voorbeelden zijn de binnenfietsenstalling op het 
Kamperfoelieplein en de bewustwordingsactie 
om brood en daarmee de vogeloverlast op straat 
te verminderen. 

Op zaterdag 10 juni wij met medewerkers van 
stadsdeel Segbroek te vinden op Het Regentesse-
plein en bij Festival Fruit! op het Abrikozenplein. U 
kunt bij ons terecht met al uw vragen, wensen en 
ideeën. Waar bent u trots op binnen uw buurt en 
wat kan beter? 

Joris Wijsmuller is 
stadsdeelwethouder van 
Segbroek. Hij houdt elke 
maand een spreekuur 
 in het stadsdeelkantoor.  
Op zaterdag 10 juni kunt 
u hem tussen 12.00 en 
13.30 uur spreken bij de 
Buzzbus Segbroek op het 
Regentesseplein. Kom 
langs en praat met hem 
over uw wijk! 
 

Kunt u niet naar de buzzbus komen maar wilt u 
ons wel graag spreken? Neem dan contact op via 
ons algemene e-mailadres segbroek@denhaag.nl. 
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HART VOOR SEGBROEK
   Kom naar de infomarkt op zaterdag 10 juni!

NIETS HOEFT

WEGGEGOOID

KOM JE SLOPEN?
Voor kinderen is er genoeg te doen op het plein. De rei-
zende bus Repair Kid komt langs en geeft kinderen de 
ruimte om te onderzoeken hoe apparaten nu eigen-
lijk in elkaar zitten. De apparaten worden eerst met 
gereedschap gesloopt onder begeleiding. Met de res-
tanten maken kinderen kunstwerken om te laten zien 
dat echt helemaal niets hoeft te worden weggegooid! 

VOOR KIDS!
“Kom je gezellig SLOPEN? JA, het is KAPOT!  

En dan? KIJK GOED, wat zie je allemaal? NIX, 

NIX, NIX hoeft weg! Maak er KUNST van!“ 

Repair Kid is een reizende bus die op locatie 

de ruimte geeft aan kinderen te onderzoeken 

hoe apparaten nu eigenlijk in elkaar zitten. 

Dit wordt met gereedschap en onder bege-

leiding gedaan. Repair Kid kan altijd extra 

gereedschap gebruiken. Heeft u gereedschap 

over, neem het mee. Repair Kid het goed  

gebruiken. www.facebook.com/RepairKid

Infomarkt Regentesseplein:



GEEN DOEL MAAR EEN  MIDDEL

HANDHAVINGSTEAM
Handhaving sluit naadloos aan op wat er eerder in de keten schoon 
en heel is uitgevoerd. Met de inzet van handhavers bevorderen wij de 
naleving van regelgeving, en dragen wij bij aan een verbetering van de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Wij kiezen voor een gerichte aanpak 
om naleefgedrag op de geprioriteerde leefbaarheidsproblematiek te 
verbeteren. Deze prioriteiten zijn parkeren, hondenoverlast, afval op 
straat en (wees)fietsen. In onze visie is handhaving geen doel, maar 
een middel.

 

Het Handhavingsteam (HHT) Segbroek en  

ketenpartners hebben een gezamenlijke  

verantwoordelijkheid op het gebied van  

de leefbaarheid.
 

Wat kunt u zelf doen? Als u in uw straat een aantal  
fietsen heeft zien staan, die niet meer worden gebruikt, hang er 
dan een “Doe Iets Met Je Fiets” -label aan. Met dit label roept u 
de eigenaar van de fiets op om de fiets in te leveren op de Inlever-
dag 10 juni op het Regentesseplein. Op het label staan de datum 
en locatie van de inleverdag vermeld, alsmede een verwijzing 
naar de website. U kunt deze labels gratis afhalen op service-
punt de Regenvalk, Weimarstraat 69 en Stadsdeelkantoor  
Segbroek, Fahrenheitstraat 190. U kunt ook een setje bestellen 
op de website www.doeietsmetjefiets.nl of via Facebook. 

 
DOE IETS MET JE FIETS! 

Als bewoner van  

Segbroek kent u het 

fenomeen vast: Er staat 

een fiets in uw straat, 

aan een hek of tegen  

een gevel, die al tijden  

niet meer wordt  

gebruikt. Deze fietsen 

staan behoorlijk in de 

weg, nemen onnodig 

plek in en geven een  

verloederd straatbeeld… 

doeietsmetjefiets.nl

OUDE FIETS 

KRIJGT NIEUW 

LEVEN

OPRUIMESTAFETTE 
De opruimdag op het Regentesseplein is onderdeel van de Haagse 
#opruimestafette. Een actie waarbij de gemeente, bewoners en onder-
nemers een jaar lang extra aandacht besteden aan het opruimen 
van de eigen wijk. Van 7 tot en met 19 juni is de estafette in Seg-
broek. Kijk op de Facebook event pagina Haagse #Opruim estafette 
Segbroek voor het volledige programma. Heeft u zelf een idee voor 
een originele opruim actie? Laat het dan weten via Facebook of stuur 
een e-mail naar opruimestafette@denhaag.nl

Onderdeel van de infomarkt is de opruimdag, van 

11.00-16.00 uur. Net als vorig jaar kunt u weer uw grof-

vuil inleveren. Hiervoor staat er een container op het 

Regentesseplein. Bruikbare spullen zoals een oude tv, 

fiets of bank kunt u inleveren bij de bus van kringloop-

winkel Schroeder, ook op het Regentesseplein. Er lopen 

milieucoaches rond die u alles kunnen vertellen over 

afval scheiden en recyclen.

SOCIAL HUB
Social Hub Den Haag, een initiatief van de gemeente 
Den Haag en Social Club Den Haag, is hét startpunt 
voor sociaal ondernemen en het creëren van werk.  
Social Hub ondersteunt en stimuleert ondernemers die 
sociaal willen ondernemen en kansen bieden voor werk-
zoekenden die langs de kant blijven staan. 

Heeft u ideeën voor een sociale onderneming of wilt u 
meer informatie? Kijk op www.socialhubdenhaag.nl of 
bezoek de ‘Meethubs’ op verschillende locaties. Op 10 juni 
staat de Meethub bij de Buzzbus in Segbroek. Kom ook 
langs en stel uw vragen!

VOOR WELZIJN
Voor Welzijn helpt u om samen een fijne wijk te maken en 
elkaar te vinden als er hulp nodig is. Vindt u het leuk om 
anderen, bijvoorbeeld ouderen, te helpen met Burenhulp 
(denk aan een kleine klus in huis of tuin, helpen bij een 
evenement in de buurt, een boodschap bij ziekte, vervoer 
naar het ziekenhuis, een praatje of wandeling)? Of vindt 
u het leuk om vrijwilligerswerk te doen in uw eigen wijk? 
Of u kunt juist zelf af en toe hulp gebruiken van een buur. 
Daarnaast kunt u gebruik maken van ondersteuning bij 
het organiseren van acties/evenementen op straatni-
veau, ideeën over invulling, aanvragen van vergunningen 
en/of subsidies en het leggen van contacten naar mede-
straatgenoten. Ook ondersteunen wij aanvragen op het 
gebied van gezellig duurzaam samenwonen. 

Kom vrijblijvend langs bij het vrijwilligerspunt van Wijk-
centrum het Lindenkwadrant, 2e Braamstraat 6. U kunt 
ons uiteraard ook bellen of mailen voor meer informatie. 

CREËER OOK

KANSEN

Sociaal ondernemen begint 

bij Social Hub Den Haag. 

Steeds meer consumenten 

kiezen bewust waar zij hun 

aankopen doen en dragen 

zo een steentje bij aan de 

maatschappij. Sociaal onder-

nemers spelen hier op in door 

een maatschappelijke missie 

te combineren met een zake-

lijke doelstelling. Ook in Den 

Haag krijgt sociaal onderne-

men steeds meer voet aan de 

grond, een ontwikkeling waar 

Social Hub Den Haag aan  

wil bijdragen.

HOU VAN JE HUIS 
Waarom wachten als u vandaag uw energierekening kunt 
verlagen en tegelijk uw wooncomfort kunt verhogen? 
Aanstaande zaterdag 10 juni van 11.00 tot 16.00 uur zal 
op het Regentesse plein en het Abrikozenplein het Hou 
van je huis-team van de gemeente Den Haag i.s.m. de 
Groene Regentes en de onafhankelijke energiespecialist 
Hoom aanwezig zijn. U bent van harte welkom voor een 
kop koffie en een goed gesprek over energiebesparing, 
duurzaam woning onderhoud en hoe u uw wooncomfort 
kunt verhogen. 

De Groene Regentes organiseren samen 

met Hou van je Huis en de onafhankelijke 

energiespecialist Hoom een energie-

bespaaractie met een voordelig collectief 

aanbod. Er liggen een hoop mooie bespaar-

mogelijkheden klaar waarop u zich nu in 

kunt schrijven via: www.groeneregentes.

nl/hoom Daarnaast kunt u er terecht  

voor vrijblijvend gratis advies, tips en  

een gratis energiescan van uw huis.  

Vragen aan Hou van je Huis? Mail naar 

duurzaamwonen@denhaag.nl

WIJKAGENT 
Op zaterdag 10 juni 2017 zal ik als wijkagent van het 
Regentessekwartier ook aanwezig zijn bij de infomarkt 
op het Regentesseplein om kennis met u te maken, 
voor preventieadvies of om met u in gesprek te gaan 
over aandachtspunten in de wijk. Ik zal aanwezig zijn 
van 11.30–13.00 uur en van 14.30–16.00 uur. Kom gerust 
langs om, eventueel onder het genot van een kopje 
koffie, met uw wijkagent in gesprek te gaan.
Bert Feenstra, t. 0900 8844 | bert.feenstra@politie.nl

DUURZAME VVE’S!
Heeft u duurzame plannen en wilt u weten hoe u deze 
kunt aankaarten bij uw VvE? Wilt u een stap nemen in 
energiebesparing en u weet niet waar te beginnen? 
Kom langs bij de VvE-balie! U krijgt informatie over  
lopende (subsidie)regelingen van de gemeente Den Haag 
en de nieuwste subsidie- en financieringsregelingen 
van de Rijksoverheid voor VvE’s. Ook als u andere vragen 
over VvE’s hebt bent u van harte welkom!

Infomarkt Regentesseplein: Infomarkt Regentesseplein:

Infomarkt Regentesseplein: Infomarkt Regentesseplein: Infomarkt Regentesseplein: Infomarkt Regentesseplein:

Infomarkt Regentesseplein: Infomarkt Regentesseplein en Abrikozenplein:
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